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 : ملخص

�عت�� هذا الثائر األرجنتي�ي إر�ستو "���ي" غيفارا رمزا للمقاومة والكفاح �� جميع أنحاء العالم، لذلك  

يقونة) مجموعة متنوعة من ا�حر�ات االجتماعية بمختلف األوطان، لكن تلقيھ باعتباره  أفقد تبنت صورتھ (

يقونة ورمزا داخل الص�ن املعاصرة لم تناقش من قبل املثقف�ن واملؤرخ�ن الغر�ي�ن. تبحث هذه الورقة ��  أ

لوقت ا�حاضر،  ح�ى ا  1950التلقي ا�خاص بصورة ���ي غيفارا �� الذاكرة الثقافية الصينية بداية من سنة  

وتكشف عن دالالتھ املتعددة ال�ي أعط��ا مجموعات اجتماعية مختلفة لھ �� سياقات تار�خية مختلفة؛  

للدعاية للثورة االش��اكية، وقد أقره ا�حزب الشيو�� الصي�ي    ا يقونة باعتباره نموذجرف غيفارا األ لقد عُ 

"املنبوذون   الشباب  منھ  جعل  وقد  ألمر��ا،  مناهض  خالل  down-sentكبطل  السري  الرو��  مرشدهم   "

رمزا ل�حن�ن إ�� املثالية، �� إحدى   Guangtian Zhangالثورة الثقافية، وقد عده ا�خرج غوا�غتبان �شا�غ  

 Qieأعمالھ الدرامية، وصوال إ�� عالم اإلن��نت حيث تمت تبيئتھ، ليمثل ثقافة فرعية و�صبح "�ي غيفارا  

Guevara�ويع الصينية،  بالصيغة  املساواة  "  غياب  ضد  ونضالهم  رضاهم  وعدم  الشباب  معاناة  عن   �

مما   مختلفة،  ُمثال  ا�حديثة  الص�ن   �� ���ي غيفارا  لصورة  املعقد  التطور  يمثل  واالقتصادية.  االجتماعية 

يجعلنا نر�طها با�حر�اء، أل��ا تتغ�� طبقا للسياقات ا�حلية ا�ختلفة؛ تو�ح هذه الورقة هذا األمر وكيف  

 ح م���خا �� الذاكرة الثقافية الصينية.  أنھ أصب

 سيميائيات، ���ي غيفارا، اإليقونية، املثالية، اإليديولوجية.  ال�لمات املفاتيح:
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ABSTRACT: 

Being a worldwide popular icon, the Argentine Marxist revolutionary Ernesto “Che” Guevara 

has been differently re-appropriated by a variety of movements across the globe; but his 

reception and symbolization in contemporary China has been less discussed by western 

scholars. This paper examines the image and reception of Che Guevara in Chinese cultural 

memory from the 1950s to the present, revealing his manifold significations endowed by 

different social groups in various historical contexts. He evolved from a propagandized model 

of the socialist revolution and anti-American hero endorsed by the Chinese Communist Party, 

to a secret spiritual guide for the “sent-down” youth during the Cultural Revolution; from a 

nostalgic symbol for idealism generated by Guangtian Zhang’s milestone drama Che Guevara, 

to a subculture of “Qie Guevara” on the internet that voices discontentment with social and 

economic inequality. The complex evolution of Che Guevara’s image in modern China testifies 

to his chameleon-like potential to represent different ideals. This discussion shows how his 

image has been tailored to various local contexts and has become engraved in Chinese 

cultural memory. 
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 تقدیم:   -1

املأساوي  وموتھ  األسطور�ة  حياتھ  �عد  غيفارا  "���ي"  إر�ستو  املارك��ي  األرجنتي�ي  الثائر  شبھ    ،تحول 

إ�� أيقونة عاملية شه��ة، ش�لت الذكر�ات الثقافية ألجيال عديدة؛ يمكن تصنيف تلقي غيفارا ��    ،املقدس

 الص�ن تقر�با إ�� أر�ع مراحل: 

، حيث أقر ا�حزب الشيو�� الصي�ي غيفارا كرمز بطو�� للثورة  1965إ��    1959أوال، الف��ة املمتدة من  

   ؛االش��اكية ومعاداة أمر��ا

)، حيث رفض ا�حزب رسميا غيفارا، وأصبح سرا هو املرشد الرو��  1976ـ1966ثانيا، الف��ة املمتدة من (

   ؛" من الطالب، الذين �عيشون حياة قاسيةdown-ents"للمنبوذين 

العشر�ن القرن  ثمانينات  من  املمتدة  الف��ة  والعشر�ن  ثالثا،  ا�حادي  القرن  بدايات  أصبح  إ��  حيث  ؛ 

 ؛غيفارا رمزا ل�حن�ن للمثالية ال�ي أصبحت نادرة �� مجتمع يتجھ نحو االس��الك وال��فيھ

عام   من  يومنا    2012را�عا،  “إ��  فرعية  بثقافة  مرتبطا  أصبح  حيث  بالصيغة Qie Guevaraهذا،   ”

الصينية، �ع�� ف��ا مجموعة من الشباب عن قضاياهم املهمة، وعن موقفهم من الالمساواة االجتماعية،  

والصراع الطبقي، واالستياء والتذمر السائد، و�طالبون بإعادة �عر�ف السعادة وتأم�ن ا�حر�ة وا�حق �� 

 ان ا�حياة ال�ي ير�د.أن �عيش اإل�س

 من بطل اشتراکي إلی انتهازي بورجوازي:   -2

، و�وصول ا�خ�� إ�� جمهور�ة الص�ن الشعبية، ع�� ا�جانب اآلخر من  1959نجحت الثورة ال�و�ية سنة  

) الصي�ي  الشيو��  ا�حزب  هلل  الهادئ،  مستوى  CCPا�حيط  ع��  دعائية  حملة  وأطلق  االنتصار،  لهذا   (

ال ف��ا  الثورة ووز�ر  البالد قدم   �� "���ي" غيفارا، وهو �خصية مهمة  اعتمد  بالثورة،  وأشاد  ال�و�ي  تار�خ 

م��يالية  الصناعة آنذاك، من قبل ا�حزب الشيو�� الصي�ي كنموذج سيا��ي للثوري االش��ا�ي و�طل قاوم اإل 

ال�حي اليومية،  الشعب  �حيفة   �� متكرر  �ش�ل  تظهر  "���ي"  وكتابات  خطابات  بدأت  فة  األمر�كية، 

الرسمية الصينية ال�ي يديرها ا�حزب مباشرة، و�� من أك�� املنشورات ع�� نطاق واسع �� الص�ن خالل تلك  

مقالة ومالحظات م��جمة لغيفارا �� �حيفة    83، أي ما مجموعھ  1965إ�� حدود سنة    1959الف��ة؛ ما ب�ن  

. تمت كتابة العناو�ن بأسلوب  1كيةمر�الشعب اليومية، �سلط أغل��ا الضوء ع�� مناهضتھ لإلم��يالية األ 

. قال غيفارا إنھ لن ي�ون  2م��يالية األمر�كية لن تجعل �و�ا �ستسلممشابھ ألسلوب "���ي": قال غيفارا إن اإل 

. ا�خ. 4. قال غيفارا إن اإلم��يالية �� العدو الرئي��ي لشعوب العالم3هناك سالم طاملا أن اإلم��يالية موجودة

جعلت هذه السلسلة من املنشورات "���ي" يظهر �ش�ل مثا��، حيث قدم ع�� أنھ بطل مناهض ألمر��ا، وأن  

 
1- Guo, Xueqing, The Rise and Fall of a Hero, Peking Foreign Language University, 2019, 12. 
2- People’s Daily, November 3rd, 1960, section 6. Database from Peking University Library. 
3- People’s Daily, April 18th, 1961, section 6. 
4- People’s Daily, December 28th, 1964, section 3. 
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العالم �لھ يدعمھ، إضافة إ�� هذا ا�جانب الذي يظهر فيھ موقف غيفارا كمناهض ألمر��ا، �شرت �حيفة  

عام    �� للص�ن  غيفارا  لز�ارة  صورا  اليومية  مش 1960الشعب  تظهر  وال�ي   ، �� هامة  أحداثا  أصبحت  اهد 

،  Maoالذكر�ات الصينية العامة: صور لھ وهو يتلقى الزهور من الطالب، ولقاءه مع الزعيم الصي�ي ماو  

�انت هذه الصور م���خة �� ذاكرة الشعب    1  وز�ارتھ للقرى الر�فية، ولعبھ مع األطفال �� ر�اض األطفال...

 سانية.  الصي�ي باعتباره زعيما سياسيا ورمزا لإل�

يقونة، أي صورة الزعيم "غيفارا"، مع تحول السياسة الدولية إ�� براد�غم جديد؛ فجأة هذه األ   تانقلب

، بدأ ا�حزب الشيو�� الصي�ي ينأى بنفسھ عن �و�ا االش��اكية: تدهورت  1965ـ1959�عد ف��ة قص��ة من  

االت مع  تتحالف  أن  �و�ا  واختارت  السوفي�ي،  االتحاد  مع  الص�ن  فيدل  عالقة  من  بقرار  السوفي�ي  حاد 

�� عام   بمثابة  1965�اس��و،  الص�ن  ل�و�ا من  األرز  إمدادات  تقليص  البلدين حول  ب�ن  ا�خالف  ، أصبح 

�عنوان: "بيان �اس��و    1966ف��اير    6  خطاب لھ يوم  �اس��و ��حيث ا��م  القشة ال�ي قسمت ظهر البع��،  

"، ا�ح�ومة الصينية بـ"(إظهار) االزدراء املطلق  CPRري  حول العالقات ال�و�ية مع ا�حزب الشيو�� ا�جمهو 

ولإلم��يالية �و�ا  اليومية  2لبلده  الشعب  �حيفة   �� و�شر  �اس��و  �خطاب  ال�امل  النص  ترجمة  تمت   .

، ش�لت هذه ال�حظة بداية ا�حرب الباردة ب�ن الص�ن  3�عنوان وا�ح: "بيان فيديل �اس��و املناهض للص�ن"

مر من قبيل الصدفة، إذ أن آخرة مرة ذكر ف��ا غيفارا �� �حيفة الشعب الصينية �انت  ، لم يكن األ 4و�و�ا

، �� خ�� أعلن فيھ استقالتھ ومغادرتھ �و�ا من أجل القيام بثورة �� ا�خارج، و�الضبط  1965�� تلك السنة  

بوليفيا الص5��  الثقافية  الثورة  �عهد  أنذر  السوفيا�ي  االتحاد  عن  الص�ن  انفصال  إن  حركة  .  و��  ينية، 

إلعادة تأكيد إيديولوجيتھ وسلطتھ، لم يذكر �� بداية هذه ا�حركة    Mao Zedongأطلقها ماو ���ي تو�غ  

ي صدم  ذال 1967أي خ�� ع�� االطالق عن غيفارا، وال ح�ى عن اغتيالھ �� عام   1976إ��  1965بأكملها من 

 . 6العالم 

رجمت إ�� الصينية خالل الثورة  رغم ذلك، لم ��تم ا�حزب ��ذا الزعيم الثوري ا 
ُ
ملؤثر، وال ��ذا ا�حدث. ت

غيفارا"، س��تھ الذاتية، حرب العصابات، مذكرات ���ي “بـ  الثقافية الصينية سلسلة من األعمال املتعلقة  

) بوليفيا   �� الداخلية  1971غيفارا  "القراءة  أجل  و�شرت من   ،(internal reading اخ��ع "، وهو مصط�ح 

. تم انتقاد  7"اللكتب ال�ي لها قيمة أ�اديمية ولك��ا غ�� مناسبة للعامة من القراء، �سبب عدم �حة أف�اره 

 
1- Guo, The Rise and Fall of a Hero, 15. 
2- Fidel Castro, “Castro Statement on Cuban-CPR Relations,” 1966, Castro Speech Data Base, Latin 
American Network Information Center, http://lanic.utexas.edu/project/castro/db/1966/19660206.html. 
3- People’s Daily, February 22nd, 1966, section 3. 
4- Guo, 49. 
5- People’s Daily, October 8th, 1965, section 3. 
6- Guo, 33. 
7- Zheng, Ruijun, “The Rule of ‘Internal Reading’ and the Publications of ‘Grey Books’ and ‘Yellow Books’,” 
Publication Studies, issue 11, 2014, 96. 
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�� املال  ال�ي أمالها ا�حزب، ألنھ لم يكن ثور�ا اش��اكيا حقيقيا: "فهو ال يرد ع��  غيفارا  حظات االفتتاحية 

واملغامرة" "االن��از�ة  النظر�ة  1ا�جماه��"، مارس  مناهضة  إ��  ظلما  دعا  برجواز�ا  ثور�ا  "ديمقراطيا  و�ان   ،

فارا �ش�ل جذي �� السبعينات  . �غ�� التقييم الرس�ي لت��ي غي2املاركسية املتمركزة حول "حرب العصابات"

لدرجة أنھ احتوى ع�� تناقضات ذاتية من الصعب التوفيق بي��ا، �انت صورة غيفارا ذات الوج���ن: بدءا 

من البطل االش��ا�ي إ�� "االن��ازي البورجوازي". قد صممت �ش�ل ال لبس فيھ طبقا ألجندة ا�حزب الشيو��  

 الصي�ي. 

 : وذ" االیقونة الروحیة للشباب "المنب  -3

البطولية   غيفارا  صورة  عن  تخ��  قد  الثقافية  للثورة  الرس�ي  ا�خطاب  أن  من  بالرغم  أنھ  وال�جيب، 

ونبذها، إال أن الشباب املثا�� "املنبوذ" والذي أرسل إ�� الر�ف النائي إلعادة التعليم، قام بتنشيط و�عادة  

�ي "حركة الن�وح إ�� الر�ح"، حيث  ، أسس ا�حزب الشيو�� الصي1968�� عام    .إحياء صورة "���ي" وتمثلها

مالي�ن طالب جام�� وثانوي إ�� املناطق الر�فية إلعادة �عليمهم من خالل العمل الزرا��    4أرسل أك�� من  

والعيش مع الفالح�ن؛ سرعان ما وجد هؤالء الشباب املتطوع�ن الطموح�ن �� هذه ا�حركة، واملتحمس�ن  

� أعمال عمالية قاسية ومتكررة، محروم�ن من املنا�ع الروحية؛  لبناء مجتمع اش��ا�ي أنفسهم محاصر�ن �

، وقد عمل يوما �عد يوم، ليدرك �� األخ�� تفاهة  the lost generation"3"ا�جيل الضائع  عرف هذا ا�جيل بـ

ا�حقيقية" "الثورة  وحقيقة  حياتھ  ب�ن  واملسافة  الرو��    . عملھ،  ملهمهم  ا�حبط  الشباب  هؤالء  اكتشف 

وا املوجه"���ي"  بكتاباتھ  الصارمة    ةستأ�سوا  والقيود  الشديدة  الندرة  ع��  للتغلب  الداخلية"،  "للقراءة 

املفروضة ع�� هذه الكتب، قام الطالب بن�خ الكتب يدو�ا �� الليل، وتم تداول هذه ا�خطوطات سرا، لقد 

ذلك ب�ن عدة    قطع �عضهم عشرات األميال فقط الستعارة ��خة من مذكرات "���ي"، وال�ي ُعممت �عد

 .4قرى، وقرأها الكث�� من الشباب ا�خلص�ن لدرجة أن الن�خة صارت �� حال ير�ى لها

مألت كتابات "���ي" قلوب هؤالء الشباب باملثل الثور�ة وروح املغامرة، واكتشفوا ف��ا الصدى العاطفي  

� تجر�تھ �� القراءة وقال:  لتجر�ة غيفارا األسطور�ة و�خصيتھ املفعمة باملشاعر، حيث علق أحد القراء ع�

"أشعر أن رو�� قد طارت إ�� غابات أمر��ا الالتينية، ع�� �عد أالف األميال، وقد غمرت بصوت روح املثل  

. ساوق ا�حزب الشيو�� الصي�ي كتابات غيفارا بمجموعة من املالحظات االفتتاحية، ال�ي 5العليا وا�حب"

 
1- Guevara, Ernesto, Guerrilla Warfare, translated by Institute of Latin American Studies at Fudan University, 
Shanghai People’s Publishing House, 1975, 2. 
2- James, Daniel, Che Guevara, translated by Institute of Latin American Studies at Fudan University, 
Shanghai People’s Publishing House, 1975, 1. 
3- Lu, Xing, Rhetoric of the Chinese Cultural Revolution: The Impact on Chinese Thought, Culture, and 
Communication, University of South Carolina Press, 2004, 195. 
4- Ding, Dong, The Wandering of the Spirit, China Federation of Literary and Art Circles Publishing 
Corporation, 2000, 37. 
5- Xu, Ruoqi, Chronicles of My Reading: 1962-1972, Anhui Literature & Art Publishing House, 2016, 73. 
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باب رفضوا تلك التأو�الت الرسمية؛ و�دال من ذلك، فقد اع��وا  انتقدت وقللت من قيم��ا عمدا، إال أن الش 

بتجر�ة القراءة الفردية ا�خاصة ��م خالل أيامهم القاسية والوحيدة، أصبحت أسطورة غيفارا طاقة روحية  

ا�خطاب   رفضوا  لقد  الر�فية،  حيا��م  ومشقة  �آبة  ع��  للتغلب  ا�حبط�ن  الشباب  هؤالء  تدعم  هائلة 

م و�دال  إبان  الرس�ي،  بأنفسهم.  و�فهمو��ا  يتصورو��ا  "غيفارا"،  مع  فردية  روحية  عالقة  أقاموا  ذلك  ن 

"غيفارا"   بصورة  بالتالعب  الصي�ي  الشيو��  ا�حزب  قام  الثقافية،  الثورة  زمن  وقعت  ال�ي  الفو��ى 

،  كب��ا  واستخدمها كسالح سيا��ي، لكن �� املناطق الر�فية �� الص�ن، استعاد الو�� الفردي واملثالية زخما

 حيث انفصل "ا�جيل الضائع عن ا�خطاب الرس�ي وسعوا جاهدين �حماية "غيفارا" ا�خاص ��م. 

 : تشي غیفارا علی المسرح: الحنین إلی المثالیة  -4

 من أنار نور الفجر ا�حمر �� األفق؟ 

 ال مز�د من آالف الليا�� املظلمة �عد اليوم

 ر�ما سي��غ الفجر مبكرا 

 وأنت تنادينا يمكننا أن �سمعك 

 .1ـ ���ي غيفارا

�عد ثالث�ن عاما من الثورة الثقافية، أعادت املسرحية التجر�بية "���ي غيفارا" هذا االسم إ�� األذهان،  

زانج   جوانجيتيان  املسر��  وال�اتب  املوسيقى  أخرجها  بك�ن  Guangtian Zhangوال�ي   ��  ،Beijing    عام

األو��، أصبحت املسرحية مشهورة �� جميع أنحاء البالد، واخت��ت ضمن  . �عد وقت قص�� من األداء  20002

. غ�ى ا�خرج جوانجيتيان زانج بنفسھ هذه األغنية  20003أهم عشرة "أحداث فكر�ة مهمة" �� الص�ن سنة  

ت  ، وقد شهد ا�حر�ات املثالية �� الثمانينا1966االفتتاحية السالفة الذكر، قبل رفع الستار. ولد زانج عام 

�� ف��ة مراهقتھ، �� الوقت الذي �انت فيھ الص�ن تتعا�� من اضطرابات الثورة الثقافية، و�ان الناس    1980

لم تدم الف��ة املثالية طو�ال، فقد �حقت فجأة    .يكرسون أنفسهم للس�� من أجل الديمقراطية وا�حر�ة

األحداث رعبا وحساسية ��    ، والذي أصبح من أك��1989عام    Tiananmen�سبب حادث ميدان تيانانم�ن  

أصبحت األجيال األك�� سنا �شعر    حيث  ،مهمة  نقطة تحول   1989ش�لت سنة    . الذاكرة العامة الصينية

واملتعة   املادي  التنعم  �عد ذلك ع��  الكث�� م��م  ركز  السياسية،  املشاركة   �� و�حباط  م��ايدة  أمل  بخيبة 

أصبحت ال�ي  السياسية  النقاشات  عن  وكفوا  ا�حزب،    ال�خصية،  قوان�ن  �سبب  مطرد  �ش�ل  تطاق  ال 

 
1- Zhang, Guangtian, Jisu Huang and Shen Lin, Che Guevara, translated by Jonathan Noble, Modern 
Chinese Literature and Culture Resource Center, Ohio State University, https://u.osu.edu/mclc/online-
series/noble/. 
2-The recorded version, reproduced in 2005, can be watched at https://www.bilibili.com/video/av18381153/. 
3- Feng, Tongtong, “A Musician's Artistic Transcendence and the Loss of Idealism: Guangtian Zhang’s Che 
Guevara and its Controversial Reception,” Nanking University Journal of Theatre Studies, 2016, issue 2, 166. 
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"���ي  اسم  و�دأ  املادي،  التنعم  والبحث عن  ال��فيھ   �� وا�غمسوا  السياسية،  األمور  الشباب عن  وابتعد 

 لد��م.  والثوري  غيفارا" يتال��ى من ذاكرة الناس مع فقدان ا�حماس السيا��ي

، وأعاد لها صورة "غيفارا" البطل واملثا��  الذاكرة الصينية  2000أحيا زانج بمسرحيتھ "���ي غيفارا" سنة  

لم تقم    .dystopiasالذي ال يموت، وذكر ا�جمهور بماض مفعم باألمل حيث لم تتدهور األحالم إ�� د�ستو�يا  

"غيفارا"    بـ  ةاملسرحية فقط بإعادة التار�خ و�حيائھ، بل �انت أيضا دعوة غيورة لعدم طمس املثالية الشب��

 .1ھ اآلن نحو االس��الك وال��فيھمن ا�جتمع الذي يتج

لـ النص،   لم يوجد أي ��خيص مرئي   �� زانج عمدا  "غيفارا" ع�� املسرح طوال املسرحية. كما أو�ح 

ال�واليس" ل غيفارا ع�� خشبة املسرح فقط بصوت آت من 
َ
الفعل السينمائي حضورا  2"ُيمث ، يخلق هذا 

 محدد ك�خصية تار�خية وغ�� مرتبط بأي هدف سيا��ي.  دائما لھ: �ان غيفارا موجودا بالفعل كمثال، غ��

�انت مسرحية "���ي غيفارا" لزانج أك�� من إنتاج ف�ي، فقد هدفت إ�� النقد االجتما��؛ أدرج زانج العديد 

ف��ة ا�حرب   الصينية، وأو�را بك�ن، واألس�حة من  الل�جات  �� املسرحية، استخدم  العناصر الصينية  من 

، مما خلق تواز�ا روحيا ب�ن الص�ن و�و�ا االش��اكية يتجاوز ا�حدود  1940األر�عينيات    الصينية اليابانية ��

ا�جغرافية واالختالفات الثقافية، بينما تدور جميع القصص �� أمر��ا الالتينية، تقدم املسرحية إحاالت  

ا وغياب  الفساد  مثل  قضايا  عن  زانج  كشف  املعاصر؛  الصي�ي  ا�جتمع  عن  مستمرة  لعدالة  وتلميحات 

والفراغ  األخال��  االنحالل  من  �عا�ي  الذي  الثورة  �عد  ما  مجتمع  صور  وقد  والب��وقراطية،  االجتماعية 

الرو��. "ملاذا وضعت األغالل ا�حديدية املكسورة مرة أخرى؟ ملاذا أصبح عبد األمس هو امللك ا�جديد مرة  

مل من الوضع الراهن، ألن �عد سنوات  أخرى؟ لقد عكست �لمات األغنية ال�ي تفصل ب�ن املشاهد خيبة األ 

من الثورة، لم يتحقق ��يء مما حلم بھ، املساواة، العدالة... �� أي م�ان، بلغ النقد االجتما�� �� املسرحية  

معلمة   سنوات  قبل  �انت  امرأة،  أصبحت  حيث  الالذعة،  ال�خر�ة  خالل  من  ا�ختامي  املشهد   �� ذروتھ 

وكسبت    La Higueraيفارا" بالرصاص، مرشدة سياحية �� ال هيغو�را  طموحة �� املدرسة ال�ي قتل ف��ا "غ

 املال من خالل املبالغة �� وصف لقا��ا مع غيفارا �جذب السياح. 

حذر زانج �� نقده االجتما�� من خطر الن�عة االس��الكية والتسو�قية، واق��ح �سو�ق "���ي غيفارا"،  

�جمهور و�خفي قسوة التار�خ، ونقده الالذع للمثالية.  كش�ل من أش�ال التس�� ا�جما��، دون أن يالطف ا

ان��ت املسرحية وسط كم هائل من األعالم ا�حمراء، وغ�ى زانج مع الطاقم بأكملھ النشيد األم�ي الصي�ي، 

. إن األمل الذي تمثلھ أغنية ال��اية هو الذي ساد طوال الوقت؛ تماما كما تو��  3وشاركهم ا�جمهور ذلك

 احية: ال مز�د من آالف الليا�� املظلمة �عد اليوم، ر�ما سي��غ الفجر مبكرا. ال�لمات االفتت 

 
1- Feng, “A Musician's Artistic Transcendence and the Loss of Idealism,” 169. 
2- Zhang, Che Guevara. 
3- Cheng, Yinghong, “Che Guevara: Dramatizing China's Divided Intelligentsia at the Turn of the Century,” 
Modern Chinese Literature and Culture, Vol. 15 No. 2, Fall 2003, 5. 
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 : "کي غیفارا": نموذج الثقافة الفرعیة الناشئة  -5

شعبية �خصية "ِلِك  الت �� الص�ن نعلأ، 2012لكن الفجر لم ي��غ كما أراد زانج. بدال من ذلك، �� عام 

بض عليھ لسرقتھ درجات كهر�ائية. عرفت هذه املرحلة    ،�شو"
ُ
الذي عرف بلقب "�ي غيفارا"، وهو م��م ق

ن��نت  ع�� اإل   2012تطورا جديدا �� صورة "غيفارا"، وال�ي تحررت من �ل التوقعات السابقة؛ انتشر �� عام  

بب عدم بحثھ عن  مقطع فيديو يظهر "�شو" أثناء استجوابھ لدى الشرطة، عندما سألتھ الشرطة عن س

عمل لكسب عيشھ، ابتسم "�شو" وهو مقيد اليدين إ�� القضبان، وأجاب بلكنة �وميدية: "العمل من أجل  

. تمرد "�شو" ومظهره الفر�د،  1�خص آخر أمر مستحيل، لن أعمل أبدا ألجل �خص آخر طوال حيا�ي"

     ).1���ي غيفارا (الصورة الشعر الطو�ل وامللتوي، ألهمت �سرعة ا�جتمع الصي�ي ور�طتھ بصورة 

 

أو لص" باللغة الصينية ولها نفس صيغة النطق مع "���ي  "�ي غيفارا"، فـ"�ي" �ع�ي "سارق    وهكذا لقب بـ

Che اإل مستخدمي  من  العديد  بھ  أشاد  �سلي��م  "،  مدى  وصفوا  الذين  املزاح،  سبيل  ع��  الشباب  ن��نت 

. انتشر فيديو مقابلة "�ي غيفارا" �النار ��  2و�لهامهم من تمرد "�شو" وهدوءه، واعت��وه "زعيما روحيا" لهم

ل التواصل االجتما�� وحصد مالي�ن املشاهدات؛ الذي يبدأ �عبارة: "لن أعمل أبدا ألجل  الهشيم ع�� وسائ

واإلعالنات، وتحولت    memes�خص آخر طوال حيا�ي"، وقد أرفقت هذه العبارة بالعديد من �لش��ات  

الصورة  إ�� صورة مماثلة للصورة اإليقونية لت��ي غيفارا الشه��ة (أنظر    ،طبقا لتقنية الفوتوشوب،  صورتھ

 
1-The full interview video can be watched at: 
https://www.bilibili.com/video/BV1fx411g74f?from=search&seid=12167295797719116576. 
2- Ye, Ruolin, “Fresh Out of Prison, Bike Burglar Qie Guevara Shuns Spotlight,” Sixth Tone, 2020, 
https://www.sixthtone.com/news/1005528/fresh-out-of-prison%2C-bike-burglar-qie-guevara-shuns-
spotlight. 

لقطة من الفيديو يظهر ف��ا "ِلِك �شو" امللقب بـ "�ي غيفارا". مرفقا بالعبارة ال�ي رددها باللغة الصينية:  : 1 صورة

 "العمل من أجل �خص آخر أمر مستحيل، لن أعمل أبدا ألجل �خص آخر طوال حيا�ي".

http://www.inquiriesjournal.com/article-images/uid-6111-1608727533/cb60df.jpg
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طبع الناس هذه الصورة اإليقونية ا�جديدة ع�� القمصان... وال�ي ارتبطت بظهور ثقافة فرعية مفعمة    .)2

با�حيو�ة. و�الفعل، فإن انقالب صورة ���ي غيفارا العامة من بطل ثوري إ�� سارق دراجات تبدو مهزلة أك��  

تك غيفارا"  لـ"�ي  الطبيعية  غ��  الشعبية  تحت  لكن  مأساة؛  الالعدالة  م��ا  من  املرئية  غ��  ا�جوانب  من 

استخدم   حيا�ي"،  طوال  آخر  �خص  ألجل  أبدا  أعمل  "لن  أنھ  قال  عندما  العام،  واالستياء  االجتماعية 

، و�� �ش�� �� السياق ا�حديث إ�� عمل املصنع الشاق واألجور املنخفضة،  dagong"�شو" �� األصل �لمة  

يمثل   االستقرار،  وعدم  القاسية  العمال  والبيئات  ا�جتمع:  حافة  ع��  �عيش  اجتماعية  فئة  �شو"  "ِلِك 

   املهاجرون غ�� املتعلم�ن، الذين تر�وا منازلهم الر�فية للبحث عن فرص �� املدن.

  

 

 

�عد فشل االقتصاد ا�جما�� الصي�ي �ش�ل �ار�ي خالل القفزة العظيمة والثورة الثقافية، أجرى رئيس  

�جع ف��ا املستثمر�ن،    1980إصالحات اقتصادية �� الثمانينيات    Deng Xiaopingالوزراء د�غ شياو بينغ   

. ونتيجة  1عزز اقتصاد السوق ا�حر داخل بنية النظام السيا��ي االش��ا�يوأل�� امللكية ا�جماعية للدولة، و 

 the China"امل�جزة الصينية  لذلك، شهدت الص�ن ف��ة من النمو االقتصادي السريع والتمدن، وصفت بـ

miracleلكن ما لم ُيذكر هو التفاوت امل��ايد �� الدخل، والتفاوت العميق ب�ن ا�جال ا�حضري والر�في ،"  ،

 مليون عامل مهاجر من أجل بناء االقتصاد.  200واستغالل 

 
1- Young, Jason. China’s Hukou System: Markets, Migrants, and Institutional Change. Basingstoke: Palgrave 
Macmillan, 2013, 49. 

صورة لوجھ "ِلِك �شو" ع�� ملصق "���ي غيفارا" يقول السطر الذي �� األع��:  : 2 صورة

 ل �خص آخر أمر مستحيل، لن أعمل أبدا ألجل �خص آخر طوال حيا�ي"."العمل من أج

http://www.inquiriesjournal.com/article-images/uid-6111-1608727533/4f3c1b.jpg
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، قبل عام�ن من أن يصبح "�ي غيفارا" رمزا شائعا، انتحر خمسة عشر عامال شابا �� شركة  2010�� عام  

واحدا تلو آخر، نظرا لظروف العمل املأساو�ة ال�ي �عملون    Shenzhen�� �شن �شن    Foxconnفوكس �ون  

ن��نت والوحدة ال�ي أدت إ�� الهشاشة وهددت حيا��م  لطو�لة والفقر وضعف شبكة اإل ف��ا وساعات العمل ا

إ�� استبعاد املثل األع�� 1اليومية البنيوي والقيود املؤسساتية أدت  . بينت هذه ا�حادثة كيف أن العنف 

 الوردي الذي روجتھ الدولة القائل بأن: العمل ا�جاد يؤدي إ�� النجاح.

هذه ال�خر�ة املتأصلة �� السرد: أصبحت "الطبقة العاملة ال��وليتار�ة" ا�جموعة    ر�ما الحظ الكث��ون

�� الوقت ا�حاضر، ال تزال   �� مجتمع أطلق ع�� نفسھ اسم "االش��اكية".  بنيو�ا  األك�� استغالال وضعفا 

ل�ل   االث�ي عشر  ا�جوهر�ة"  االش��اكية  "القيم  ظهر 
ُ
ت الشوارع   �� السائدة  ا�حمراء  بي��ا  األعالم  مار، ومن 

. الواقع �عيد عن املثالية؛ إن فيلم "بنات عامالت: من الر�ف إ�� املدينة �� الص�ن 2"الرفاهية" و"العدالة"

، Leslie Changليس�� شينج     “لـ  "  Girls: From Village to City in a Changing China Factoryاملتطورة  

عام   عرض  قد    2008الذي  املتحدة،  الواليات  املصا�ع  ��   �� املهاجرات  للعامالت  اليومية  ا�حياة  صور 

الصينية، من خالل حك��ن �حيا��ن الفردية، وكيف أ��ن �ان �عملن لساعات طو�لة ال حصر لها �� ظروف  

. بالرغم من  3ضمن طبق��ن االجتماعية  اتمأساو�ة، وهن يقبعن �� دوامة من الفقر والالعدالة، محاصر 

الرثة   "الطبقة  مثل  �لمات  تخضع  الص�ن؛   �� املناقشات  هذه  بمثل  �سمح  ما  نادرا  end -lowذلك، 

population  الرقابة "منصة  ع��  صارمة  رقابة  إ��  املهاجر�ن  لهؤالء  املعيشية  با�حياة  ترتبط  وال�ي   ،"

Microblogھ ال�حفي�ن واملدون�ن وتمنعهم  "، ال�ي �� أك�� منصة إلك��ونية �� الص�ن، وال�ي تقوم بتوجي

 من �شر أي رأي أو تدو�نة قد �عكر ا�جو العام وتخلق اضطرابا اجتماعيا؛ ح�ى أن االضراب ممنوع �ليا. 

الطبقة   هذه  مسألة  إ��  العام  الرأي  واملزحة،  الغرابة  روح  ب�ن  يجمع  الذي  غيفارا"،  "�ي  فيديو  أعاد 

ا�حدdagongاملهمشة   السياق   �� �ش��  وال�ي  والبيئات  ،  املنخفضة،  واألجور  الشاق  املصنع  عمل  إ��  يث 

أي "الذين يقضون حيا��م وهم �عملون �حساب �خص آخر"، دون مآل مفرح.   ؛القاسية وعدم االستقرار

أطلق الناس العنان لفيض من املشاعر �� حب "�ي غيفارا"، بطل ما �عد ا�حداثة ال�وميدي واملتمرد، كتب  

األسئ منصة  مستخدمي  واألجو�ة  أحد  "�ش��و  Q&A    )Questions and Answersلة   (Zhihu الن�خة  ،"

"، �� تدو�نتھ مازحا: لقد ف�ح القائد "�ي غيفارا" االستغالل الرأسما�� Quoraالصينية من موقع "كيورا  

؛ تذكر هذه القولة باملا��ي الصي�ي الثوري حيث سادت لغة الصراع الطبقي، تحدت صورة  4لل��وليتار�ا"

، بحيث أن انحداره من ثقافة فرعية �ع�� عن  Guerrillero Heroicoالصورة املثالية لـ غييلوا هروا�ا    "�ي"

بـ"�ي غيفارا"   امللق  �شو"  "لك  أصبح  وتفككها؛  السلطة  تف�ح  نكتة  منھ  جعل  املهمشة  يقونة من  أالفئة 
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ة الفرعية أخالقيات العمل  خاللها �ع�� الناس عن معانا��م واستيا��م وقلقهم ا�خفي. رفضت هذه الثقاف

 :  Foxconnالرأسما�� وال�ي صاغها رجال األعمال، يقول شعار التوظيف ا�خاص �شركة فوكس �ون 

 .1أن تحلم، وسوف تحلق عاليا، وتحقق ما تر�د "أنت لم تخ�� أن تولد، ما عليك إال

تحيل، لن أعمل أبدا  اآلن، �ستجيب الشباب ملقولة "�ي غيفارا": " العمل من أجل �خص آخر أمر مس 

ألجل �خص آخر طوال حيا�ي"، قام هذا الو�� اليقظ ل�جيل ا�جديد برفض األخالقيات الرأسمالية ال�ي 

�ستعبد اإل�سان و�عزلھ، بحيث أعاد هؤالء انطالقا من هذه الثقافة الفرعية �عر�ف مجموعة من املفاهيم  

 م��ا "السعادة" و"النجاح"... طبقا للغ��م ا�خاصة. 

 : تمة خا  -6

صورة ���ي غيفارا �� الص�ن، حيث خضعت للتبيئة، جعلت منھ ممثال لفئات مختلفة  تباينت �ش�ل كب��  

من ا�جتمع �� سياقات تار�خية متنوعة، واألهم هو قدرتھ ع�� ايقاظ الو�� الفردي والتمرد، سواء بالنسبة  

هيمهم ا�خاصة حول غيفارا املرتبطة  للشباب الذين أعيد �عليمهم خالل الثورة الثقافية، والذين طوروا مفا 

بالتحرر من السلطة، أو الفنان�ن مثل جوانجيتيان زانج والذي استلهم صورة غيفارا املثالية �� مسرحيتھ  

وع�� عن خيبة أملھ من الوضع الراهن وخيبة جيل �امل مما آلت إليھ الثورة الصينية، أو العمال والشباب  

النظا تمردوا ضد  الذين  ثقافة فرعية وصنعوا بطال  املعاصر�ن  الرأسما�� االستغال�� من خالل �شكيل  م 

خاصا ��م هو "�ي غيفارا"، ستستمر صورة "غيفارا" �� التغي�� مع مرور الوقت، لكن أف�ار التمرد واملثالية  

��ا   والو�� الفردي، ال�ي يرمز إل��ا غيفارا ستظل إ�� األبد ذكر�ات ثقافية �� ذاكرة ا�جتمع الصي�ي، �ع��

  و�حتفل ��ا أولئك الذين يودون مستقبال مشرقا.
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